
24-06-19 t/m 28-06-19  

Deze week elke ochtend van 7.15- 8.30 uur 

Ochtendyoga met Janne Baudoin 

 

Ik doe mijn eigen yoga-ochtendsessie. Je bent vrij om met me mee te doen. Ik 

geef geen les. 

Voor het geval je later binnen komt (in stilte) en niet weet welke oefeningen te 

doen heb ik mijn oefenschema op papier voor je klaarliggen en kun je spieken 

☺. 

Je kunt elk tijdstip binnenkomen en evt. ook je eigen oefeningen doen. De 

yogasessie is in stilte. 

Dus pak je matje, rol hem naast me uit en kom lekker elke ochtend met me 

meedoen. 

Daarna is er tijd voor een kopje thee met wat lekkers. 

Aanmelden is niet nodig.  



Maandag 24-06-19 

10.00-11.00 uur  

Yin yoga door Patry Hoskam van Be Pure 

en 

11.30-12.30 uur 

Yin yoga door Patry Hoskam van Be Pure 

 
Yin flow  

Dit zijn rustige lessen die werken op je pezen, gewrichtsbanden, botten en 

bindweefsel. Maar daarnaast ook op je parasympatisch zenuwstelsel, wat je 

lichaam in staat van rust en herstel brengt.  

Bij deze vorm van yoga zit of lig je voor een langere tijd, 3-5 minuten, in een 

statische houding.  

Deze lessen houden je lijf jong, flexibel en fit. 

Yin yoga in combinatie met een Yang (actieve) vorm van bewegen is erg goed 

voor je. Dit kan Ashtanga based yoga zijn, maar ook bv. voetbal, basketbal, 

hardlopen, zwemmen of fitness etc. www.bepure.be 

 

 

Aanmelden voor een van deze lessen is gewenst. 

http://www.bepure.be/


Maandag 24-06-19 

14.00- 15.30 uur Power Yoga door Janne Baudoin 

 

In deze les zullen we krachtige Hatha-yogahoudingen aan elkaar verbinden en 

in een flow gaan ervaren. Het in beweging brengen van energie, warmte laten 

stromen en als toeschouwer naar het lichaam en geest gaan kijken. Voelen wat 

oefeningen met je doen, soms je grenzen opzoeken en met je adem ruimte en 

kracht creëren. 

Kom ervaren! 

Aanmelden voor deze workshop is gewenst. 

  



Maandag 24-06-19 van 16.00-17.00 uur 

Vrijdag 28-06-19 van 14.00-15.00 uur 

Yoga Nidra door Janne Baudoin 

 

Yoga Nidra betekent Bewuste diepe slaap (‘Nidra’ betekent ‘slaap’).  Het is een 

liggende geleide meditatie. Je zakt voorbij het dromen in de diepe slaap-staat 

en bent toch nog wakker. Het is een staat van bewustzijn. Wat het soms lastig 

maakt om te praten over ‘Yoga Nidra doen‘. Het is eerder een ‘niet-doen‘, een 

moeiteloos zijn. Yoga Nidra geeft ons de mogelijkheid om diepe vrijheid te 

ervaren.  

Yoga Nidra werkt goed bij slapeloosheid, spanning, burn-out, onrust of 

onbalans in het emotionele leven. Ook is het een prachtig middel om je 

innerlijk leven te onderzoeken en te verwelkomen wat er is.  

Ervaring met Yoga Nidra is niet nodig. Iedereen kan meedoen. Het is 

moeiteloos…. 

Aanmelden voor deze workshop is gewenst. 

  



Maandag 24-06-19 

19.00- 21.00 Workshop over Stress door Koosje Ansems  

 

Koosje heeft als thema voor deze workshop rondom stress:  

“Uit je hoofd en in je lijf" 

In onze huidige maatschappij ervaren steeds meer mensen steeds meer stress. 
Vanuit ons overlevingsinstinct staan we de hele dag “aan” en zitten we veel in 
ons hoofd. Hierdoor kunnen we de grote hoeveelheid aan prikkels die we 
binnenkrijgen niet goed afvoeren, waardoor ons systeem overbelast raakt, met 

alle gevolgen van dien.  

Tijdens de outdoor Mind-Walk workshop : “uit je hoofd in je lijf”, ga je letterlijk 
uit je hoofd en kom je weer in je lijf. Je (hoofd) komt tot rust, waardoor je beter 
naar de signalen van je lichaam luisteren en je weer in balans kunt komen en 
kunt blijven. 

De workshop bestaat uit mindful wandelen in de natuur, in combinatie met 
verschillende ademhalings,- en ontspanningsoefeningen, met invloeden vanuit 
de yoga en als afsluiter een heerlijke ontspannende meditatie! 

www.massage-veldhoven.nl 

Doe makkelijke kleding aan en zachte schoenen (bijv. sportschoenen) zodat je de 
ondergrond enigszins kunt waarnemen. Dus geen wandelschoenen ☺! 

Aanmelden voor deze workshop is gewenst. 

   

http://www.massage-veldhoven.nl/


Dinsdag 25-06-19 

10.00-11.00 uur Happy Yoga (VOOR VOLWASSENEN) door Linda Heinsdijk van 

Linda Liza Mindful Kinderyoga 

 

Kinderyoga voor volwassenen 

Ik krijg vaak reacties van volwassenen die zelf wel eens mee zouden willen 

doen met de kinderyoga. Dit brachten mij op het idee voor deze speciale 

workshop.  

In deze les mag je het kind in je weer tot bloei laten komen. Je geeft je over aan 

je fantasie en we gaan yoga beleven zoals kinderen dat ervaren. 

Op een speelse en ongedwongen manier beleven we yoga op een hele andere 

manier. 

Aanmelden voor deze workshop is gewenst. 

 

 

  



Dinsdag 25-06-19 van 14.00- 15.00 uur  

Woensdag 26-06-19 van 10.00-11.00 uur 

Ouderen yoga door Janne Baudoin 

 

Deze yogalessen zijn geschikt voor ouderen, maar ook voor jongere mensen 

met een (tijdelijke) lichamelijke beperking. Samen met de anderen ga je op reis, 

om te ontdekken wat je nog wél kunt. Hierbij zijn beweging, ademhaling, 

ontspanning en aandacht belangrijke elementen in de les. 

Oefeningen op maat 

Er wordt specifiek gekeken naar je mogelijkheden en zo nodig worden de 

oefeningen daarop aangepast. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om oefeningen 

op een stoel uit te voeren. Deze yoga voor ouderen is goed voor zowel lichaam 

als geest. Na afloop van de les is er tijd en ruimte om gezamenlijk iets te 

drinken en nog even na te praten. 

Aanmelden voor deze workshop is gewenst. 

  



Dinsdag 25-06-19 

18.30- 19.30 uur (Groot)ouder - kind yoga (vanaf 6 t/m 12 jaar) 

Door Linda Heinsdijk van Linda Liza Mindful Kinderyoga 

 

 

Kom samen meedoen met deze vrolijke workshop! We doen leuke oefeningen, 

bewegingen en spelletjes die zich richten op ademhaling, houding, beweging, 

concentratie en ontspanning. 

Kinderyoga verbetert de concentratie en het zelfvertrouwen. Het leert 

kinderen om positief te denken en bevordert samenwerken. Het maakt je 

lichaam soepel en biedt ontspanning. 

Naast (groot)ouders, kunnen ook vrienden/ familie/ bekenden/ buren 

meedoen met het kind. Er kan één kind per volwassene meedoen in verband 

met de duo-houdingen. 

Kom ervaren hoe leuk het is om samen met kinderen yoga te doen! 

 

Aanmelden voor deze workshop is gewenst. 

 

  

  



Dinsdag 25-06-19 

20- 21.30 uur FeetUp-les door Janne Baudoin en Linda Heinsdijk 

   

Tijdens deze FeetUp les gaan Linda en ik je laten ervaren wat je allemaal met 

het FeetUp bankje kunt doen. Vooral op je kop staan natuurlijk ☺ en nog vele 

andere heerlijke houdingen die met dit bankje opeens heel bijzonder worden. 

Je hoeft het niet al te kunnen..en zoals Pippi Langkous zei “Ik heb het nog nooit 

gedaan dus denk dat ik het wel kan”  

Kom met ons meedoen en bekijk de wereld eens van een andere kant!

 

Aanmelden voor deze workshop is gewenst. 

  



Woensdag 26-06-19  

en donderdag 27-06-19 

14.00-15.30 uur Stiltewandeling met Janne Baudoin 

 

Wil je eens op een andere manier jezelf in de natuur ervaren en op een andere 

manier je omgeving waarnemen? Of heb je na de workshop van Koosje Ansems 

van maandag 24-06-19 nog meer behoefte aan uit je hoofd en in je lijf? Kom 

dan heerlijk met ons wandelen. 

We starten de workshop in de yogazaal met uitleg over de wandeling en een 

meditatie. 

Vervolgens gaan we de natuur in en gaan we onze zintuigen, ademhaling en 

lichaam op een bewust manier ervaren. We sluiten weer af in de yogazaal met 

een eindontspanning. 

Doe makkelijke kleding aan en zachte schoenen (bijv. sportschoenen) zodat je 

de ondergrond enigszins kunt waarnemen. Dus geen wandelschoenen ☺! 

Aanmelden voor deze wandeling mag en is fijn. Echter besluit je op het 

laatste moment toch nog mee te willen doen kan dat altijd.  



Woensdag 26-06-19 

19.00- 21.00 uur Mantra zingen met Carla Ham 

 

Mantra's zijn gewijde teksten in het Sanskriet, de taal van India. 'Man' betekent 

denken en 'trai' betekent bescherming tegen of bevrijding van. Dus: bevrijding 

van je denken. Dat maakt helder en alert, geeft kracht, zodat je gemakkelijker 

met de dagelijkse dingen om kunt gaan. 

 

Je zit op een stoel of meditatiebankje. De mantra's leg ik kort uit, de tekst kan 

je meelezen. Het zingen begeleid ik met harmonium, sjamanendrum of shruti-

box. Er ontstaat een zachte flow van zingen en luisteren, delen en ontvangen, 

dragen en gedragen worden. Je hoeft niet te ‘kunnen zingen’, mantra’s zing je 

vanuit je hart, met je hele wezen, en dat is altijd goed. Je gaat vanzelf vrijer 

zingen. Na de mantra is het even stil, een stilte die dieper is en waarin je de 

werking van de mantra navoelt. 

 

Het maakt niet uit of je nieuw bent of al heel vaak hebt deelgenomen; iedereen 

is welkom en voegt moeiteloos in. Alle stemmen, geoefend of niet, komen 

samen in harmonie. Het maakt niet uit wat je geloof of afkomst is, de intenties 

zijn universeel, dat is wat ons verbindt. 

www.soham.nu 

Aanmelden voor deze workshop is gewenst. 

  

http://www.soham.nu/


Donderdag 27-06-19 van 10.00-11.30 uur  

en zaterdag 29-06-19 van 20.00- 21.30 uur  

Meditatieles door Janne Baudoin 

 

Iedereen kan mediteren en elke keer dat je gaat zitten en stil bent is een 

geslaagde meditatie.  

“Je geest is als water. Bij onrust is het moeilijk om helder te zien. Eenmaal tot 

rust gekomen wordt alles helder en heb je meer zicht ”. 

We leven in een tijd waarin we steeds meer prikkels te verwerken hebben en 

hierdoor meer moeite hebben om vanuit de activiteiten van het dagelijkse 

leven, zomaar te gaan zitten en met aandacht onszelf of een aspect van onszelf 

waar te nemen. Daarom zal deze les niet enkel het stilzitten zijn en gebruik ik 

de beweging als kapstok naar verstilling. 

Aanmelden voor deze les in gewenst. 

  



Donderdag 27-06-19 

19.00-21.00 uur Liquid Breath ademtraining door Bregje Schoffelen. 

 

Ademwerk is de snelste weg naar jezelf: het instrument bezit je al! 

Ik ben Bregje, sinds 2010 op yogapad, met ashtanga als basis en ademwerk als 

dé mindblowing next step: ‘ruimte maken’ en daardoor ontspannen in je lijf, 

hart, gevoel, in al je cellen, je hele wezen. Creëren is mijn tweede natuur, als 

ontwerper vind ik de synergie van samenwerking met mensen het tofste. 

In ademwerk komt voor mij alles samen! Het opent, verbindt en verfrist nieuwe 

lagen in mijn persoon/lijf/leven/werk en dat wil ik graag overbrengen aan 

anderen. 

Ik geef ademtraining bij Yogatrainer (en ik werk vanuit mijn Studio Ademwerk. 

Sinds 1997 werk ik als grafisch ontwerper binnen cultureel Eindhoven en ben ik 

moeder van Noa. 

Voor jou. Ik geef een ademtraining waarin je de ademruimte in jezelf vergroot 

en daarmee ook jouw levensruimte, je leeft zoals je ademt! En je kunt ook 

ademen zoals je wíl leven. Ontdek wat ademtraining voor jou kan doen: 

ontspannen en gezond leven, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. Als je 

adem inzet voor transformatie en reiniging zal dat jouw leven veranderen! Je 

komt thuis bij jezelf.  

www.yogatrainer.nl/trainer/bregje-schoffelen 

Aanmelden voor deze workshop is gewenst. 

  

http://www.yogatrainer.nl/trainer/bregje-schoffelen


Vrijdag 28-06-19 

10-12.30 uur Workshop Mindfulness door Mieke Verouden 

 

Mijn naam is Mieke Verouden en ik ben moeder van 4 kinderen. Ik ben 

mindfulness trainer: ik geef 8-weekse MBCT mindfulness-trainingen. Daarnaast 

heb ik 28 jaar een praktijk voor oefentherapie Cesar. Hier help ik mensen met 

fysieke klachten. Samen met de cliënt ga ik op zoek naar de oorzaak en 

vervolgens naar een oplossing voor herstel. Bewust worden van je lichaam, het 

herkennen en leren lezen van de signalen van je lichaam zijn hierbij belangrijke 

factoren.  

Tijdens de mindfulness-training leer je hoe je geest werkt, hoe om te gaan met 

emoties en dat je gedachten geen feiten zijn en dat je de keuze hebt of je een 

gedachte wel of juist niet wilt volgen. Word weer bestuurder van je geest, in 

plaats van dat je wordt meegenomen in de gedachtestromen.  

In de hectiek waarin we leven is het waardevol om bewust om te kunnen gaan 

met de vele prikkels en verwachtingen waar we elke dag mee te maken krijgen. 

Leer je emoties herkennen en hoe hier gezond mee om te gaan.  

Mijn missie is om je te leren hoe je op een nieuwe frisse manier het beste om 

kunt gaan met jezelf en je leven . Voel je weer compleet! 

Wat kun je verwachten van deze workshop Mindfulness? 

Door middel van aandachtsoefeningen en meditaties laat ik je ervaren wat het 

doet als je de aandacht naar je lichaam, adem, gedachten en emoties brengt. 

Wat gaat er in je om? Leer jezelf op nieuwsgierige wijze onderzoeken. Ervaar 

wat het voor je doet. De workshop is voor iedereen toegankelijk. Je hoeft geen 

ervaring te hebben met meditatie.  

Nieuwsgierig geworden? Bezoek mijn website voor meer informatie of vragen. 

www.mindfulness-beweging.com 

 

Aanmelden voor deze workshop is gewenst.  

http://www.mindfulness-beweging.com/


Vrijdag 28-06-19 

16.00-17.00 Yoga voor jongeren door Linda Heinsdijk van Linda Liza Mindful 

Kinderyoga. 

 

Yoga voor jongeren (va 12 jaar) 

Altijd al benieuwd of yoga iets voor jou is? Grijp je kans en doe gezellig mee! 

Even een uurtje helemaal voor jezelf. Fijn bewegen en rust krijgen in je hoofd.  

Het gaat er niet om wat je niet kan, het gaat er om wat je wel kan! 

Yoga geeft je kracht en energie, maakt je sterker en geeft je meer 

zelfvertrouwen. Yoga kan je ook helpen bij ontspanning en rust. Er wordt 

aandacht besteed aan balans, kracht, flexibiliteit, ademhaling, concentratie, 

positief denken, houding en ontspanning. 

Aanmelden voor deze workshop is gewenst. 

  



Vrijdag 28-06-19 

19.00-20.30 uur Dansworkshop door Rosalie Rombouts van Rosarom 

 
 

We kunnen ons verbinden op verschillende niveaus: met onszelf in de 
verschillende levensgebieden, met een ander persoon, met de groep(en) waar 
we deel van uitmaken, de wereld, het grote geheel … 
 
In deze workshop maak je kennis met een vrije dans- en expressievorm waarin 

je het thema Verbinding prachtig kunt onderzoeken en ervaren.  

Zowel heel dynamisch als stil en rustig in beweging zijn.  
In je dans en beweging doe je het nooit verkeerd. Je leert geen pasjes of 
dansen aan.  
Ik nodig uit in contact met je lichaam te komen, te bewegen in hoe het met je 
gaat en je open te stellen voor verandering en verbinding.  
Je onderzoekt en probeert uit wat bij jou past of waarin nog te ontdekken is.  
Dit is steeds afhankelijk van hoe het met je gaat op dat moment. In beweging 
kan ook veel veranderen en ontstaan. 
Ook in contact met mededansers en als groep kun je veel beleven en inspiratie 
opdoen. 
 
De gevarieerde muziek die gebruikt wordt nodigt je uit om in contact te komen 
met gebieden van jezelf en je lichaam. En laat je ook meenemen door je 
innerlijke muziek, jouw stroom, jouw stilte. 
 
De workshop wordt verzorgd door Rosalie Rombouts. 

In mijn praktijk ROSAROM begeleid ik zowel mensen individueel als in groepen, 
waarbij het uitgangspunt is dat ieder mens in wezen Eigen en Heel is.  
Vanuit een respectvolle en ruimte biedende basishouding vertrouw ik op mijn 
ervaring te werken vanuit creativiteit, dynamiek en verstilling.  



Verder laat mijn manier van werken zich typeren als intuïtief en uitnodigend, 
nabij en persoonlijk, concreet en praktisch. 
 
Aanmelden voor deze workshop is gewenst. 

 
 
 

ROSAROM 
Rosalie Rombouts  

www.rosarom.nl – info@rosarom.nl – 06 51069205 
 

 

Na deze workshop zal DJ Hans Van V er samen met ons een heerlijke dans en 

samenzijn avond van maken. Een avond om te bewegen, verbinding te 

maken, te lachen, te springen of juist stil te staan. Wij zorgen voor lekkere 

alcoholvrije drankjes en heerlijke hapjes. Iedereen is welkom!! 

Vrijblijvend inlopen is prima.  

http://www.rosarom.nl/
mailto:info@rosarom.nl


Zaterdag 29-07-19 

10.00-12.30 uur  

Workshop Pawanmuktasana’s door Maaike Chavanu van Yoga Bindu 

 

Kennismaken met Maaike: Vanaf de eerste wekelijkse stappen op het 

yogapad in 1987 voel ik me thuis bij de Satyananda Yoga (Bihar School of 

Yoga). Graag ga ik ieder jaar weer naar de ashram in India voor eigen 

verdieping. Satyananda yoga lessen zijn integrale lessen die verder gaan 

dan de mat: yoga in het dagelijkse leven om zo hoofd, hart en Handen in 

balans te brengen. De Pawanmuktasana’s voor de gewrichten zijn een 

van de parade paardjes van deze rijke traditie.  

Ervaar op een dieper nivo deze rijke oefeningen voor de gewrichten met 

daarnaast enkele asana’s die de buikorganen masseren en de 

energiedoorstroming een boost geven.  De les wordt afgesloten met een 

ander paradepaardje van de Satyananda Yoga – een yoga nidra. 

De uitnodiging van Janne voelt als een eer, dus met extra genoegen wil 

ik de cursisten van Yogabuddhi op een diep nivo laten kennis maken met 

de Pawanmuktasana’s.  

Graag tot 29 juni as. Maaike Chavanu ~ www.yogabindu.nl 

 

Aanmelden voor deze workshop is gewenst. 

  

http://www.yogabindu.nl/


Zaterdag 29-06-19 

13.30-15.30 uur Acro yoga met Bart Dieben 

 

AcroYoga, ofwel, de speeltuin voor volwassenen. 
http://bendie-yoga.com/ 
 
Herinner jij nog wat je favoriete toestel was in de speeltuin? Droom jij nog wel 
eens van die onbezonnen momenten dat je verdwaalde in het plezier dat 
ontstond door simpelweg te doen? Heb jij wel eens heimwee naar die 
momenten waar je nieuwe vrienden maakte zonder te wantrouwen? Kom dan 

dat gevoel samen met ons herbeleven. 
 
In deze AcroYoga workshop nemen we je mee op een ontdekkingsreis door je 
denken en handelen. De combinatie van een vleugje acrobatiek samen met een 
dosis yoga en een toefje Thai-massage zorgt ervoor dat jij de flexibiliteit tussen 
je oren ontdekt, als je de ontwakende kracht in je lichaam begint te ervaren.  
 
Als jij graag verbinding maakt met je medemens en openstaat om op een 
sportieve manier je lichaamsbewustzijn te kietelen, dan wil je deze workshops 
zeker niet missen. Op een veilige, maar onbegrensde manier lekker ravotten 
met je soortgenoten zorgt niet alleen voor inzicht en groei, maar ook voor 
verzadigde lachspieren. 
 

Voor deze workshop is het niet nodig om superheld of elastiek te zijn, maar om 

daarvan te kunnen dromen, maakt dat het speelplezier sneller binnen 

handbereik kan komen. Neem je vrienden mee, of vertrouw op het maken van 

nieuwe, en daag je zelf uit om te komen spelen in de speeltuin van het leven. 

Aanmelden voor deze workshop is gewenst. 

http://bendie-yoga.com/


 

Zaterdag 29-06-19  

16.30-18.00 uur Handstand Workshop met Bart Dieben 

 

Handstand, of je eigen wereld eens op z’n kop zetten.  

http://bendie-yoga.com/ 

Het is misschien nog niet eens zo heel lang geleden, dat je het vertrouwen 

voelde, dat jij je hele lichaam met je handen en je armen zou kunnen dragen. 

Een radslag op het schoolplein, zonder angst en misschien zelfs meerdere 

achter elkaar. Het gevoel ervaren om je sterk en sierlijk te voelen, en trots te 

zijn op iets waar je een tijdje op had geoefend. 

Omdat je ouders op hun voeten liepen, wist jij dat dit de manier was waarop 

het hoorde. Iedereen om je heen vertoonde hetzelfde gedrag en dus leerde 

ook jij dat het normaal is om op je eigen benen te staan. Hoe heerlijk voelde 

het om af en toe even abnormaal te zijn. 

Vanuit zijn liefde voor yoga en passie voor acrobatiek, heeft Bart een vrolijke en 

speelse workshop samengesteld die op een rustige en vooral veilige manier 

waardevolle tips aanreikt. In kleine stapjes werken we aan kracht, souplesse en 

techniek, om te overwinnen wat ons blokkeert. En natuurlijk is er ruimte om de 

vragen te stelen die je ervaart. Thuis kun je dan, met al deze nieuwe inzichten, 

op je gemak je ontdekkingsreis naar het ondersteboven zijn vervolgen. 

Voor deze handstand workshop is de enige vereiste dat je het aandurft om het 

leven even spannend te vinden. Super sterk of mega flexibel zijn is echt niet 

nodig. Als jij jezelf de tijd gunt, zul je versteld staan van je eigen  kunnen, en 

wordt het genieten om op deze nieuwe manier naar de wereld te kijken. 

 

http://bendie-yoga.com/


Aanmelden voor deze workshop is gewenst. 

Zondag 30-06-19 

10.00- 12.30 uur 

Satyananda yogales door Sascha Pfeifer. 

 

Sascha Pfeifer, yoga- en meditatiedocent in de Bihar Yoga traditie (Satyananda 

Yoga). '' Ik houd erg van de verdieping die ik vind in de traditionele yoga, direct 

onveranderd vanuit de bron uit India waar ik elk jaar naartoe terugga voor mijn 

eigen verdieping.'  

www.yogasadhana.nl 

Verken de ruimte van jouw hart - in deze ochtendworkshop van 2.5 uur laat ik 

je kennis maken met de klassieke Satyananda Yoga, een prachtig en integraal 

yogasysteem dat alle aspecten van ons zijn aanspreekt. Middels verschillende 

oefeningen en technieken uit de rijke yogatraditie leer je jouw aandacht 

vasthouden, verfijnen en leiden om uiteindelijk dicht bij jezelf terecht te komen 

- in de ruimte van jouw hart. De workshop wordt afgesloten met een Yoga 

Nidra en meditatie op de hartruimte. Ik verheug me op jouw komst! 

 

Aanmelden voor deze workshop is gewenst. 

  

http://www.yogasadhana.nl/


Zondag 30-06-19 

14.00 – 17.00 uur Afsluiting van deze feestweek Yoga Buddhi 15 JAAR. 

 

Gezellig nakletsen over alle ervaringen van deze week onder 

het genot van een drankje en iets lekkers. 

 

Iedereen is welkom om samen met ons nog eens te 

proosten op 15 jaar Yoga Buddhi waarin vele mooie 

ontmoetingen hebben plaatsgevonden, lief en leed is 

gedeeld en nieuwe ervaringen zijn opgedaan. 

Laten we ook de komende jaren via Yoga in verbinding 

blijven met onszelf en met elkaar. 

Hari om tat sat. 

Dank jullie wel allemaal.  

Warme groet van Janne                          

 


